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Minută workshop Campania “Bicicleta în trafic”,  

Locatie : Primăria Sibiu 

Data : 21.01.2015  
 

La cea de-a treia întâlnire a grupului de lucru cu tema „Biciclist în trafic”, organizat în cadrul 

proiectului „Sibiu– UnDa Verde pentru Biciclete!”, finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în 

cadrul Fondului ONG în România, au fost prezenți 21 de participanți. Alături de partenerii de 

proiect, Asociația Tură în Natură, IPJ Sibiu, APM Sibiu și Asociația Club Rotary Sibiu, au fost 

prezenți reprezentanți ai Serviciului Domeniul Public din cadrul Primăriei Sibiu, ai Consiliului 

Județean Sibiu, ai Inspectoratului Școlar, ai Prefecturii Sibiu, ai Tursib, ai AJTS, ai unor ONG-uri 

locale precum și ai bicicliștilor. 

 

Moderatorul grupului de lucru “Biciclist în trafic”, dl. Michael Engel, directorul Fundaţiei Heritas 

Sibiu, a deschis grupul de lucru printr-o scurtă prezentare a concluziilor celei de-a doua întâlniri 

din 23.09.2014 pe tema ”Siguranța în trafic pentru bicicliști”. În cadrul celui de-al treilea grup de 

lucru, cu tema ”Infrastructura pentru biciclete în orașul Sibiu”, au fost susținute trei prezentări.  

 

Domnul Engel a prezentat  capitolul  ''Mobilitate'' din Ghidul de Dezvoltare al Municipiului Sibiu 

2014 - 2024, care cuprinde patru teme principale ce vor contribui la dezvoltarea orașului Sibiu în 

următorii 10 ani. În cadrul celei de-a 4-a teme principale care stabilește că ”Sibiul îsi va consolida 

poziția de oraș european modern și responsabil prin promovarea și integrarea unor modele 

sustenabile de mobilitate urbană, care vor diminua influența negativă a transportului asupra 

mediului înconjuător, susținând creșterea calității vieții” s-a pus accent pe ”creșterea atractivității 

și a numărului de deplasări cu bicicleta” și pe ”creșterea siguranței deplasării cu bicicleta”, 

obiective asumate de Primăria Sibiu prin prezentul Ghid de Dezvoltare. 

 

Au urmat două prezentări susținute de către dl. Lucian Vizantie, director în cadrul 

Departamentului Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat din cadrul 

Primăriei Sibiu. Prima prezentare cuprinde o scurtă descriere a pistelor de biciclete realizate până 

în anul 2014, cu o lungime totală de 63,5 km, și a centrului de închirieri de biciclete din Sibiu, 

realizat de Asociaţiei Green Revolution, în parteneriat cu Primăria Municipiului Sibiu. Pentru 

anul 2015 Primăria Sibiu își propune să extindă pistele de biciclete. 

 

A doua prezentare susținută de către dl. Lucian Vizantie a cuprins propuneri privind 

îmbunătățirea infrastructurii pentru mersul cu bicicleta: 

 

1. Inițierea unei idei de a remarca o intersecție semaforizată,  prin crearea unei zone  de prioritate 

dedicate bicicliștilor  în fața mașinilor: ex. Str. Rahovei - V. Milea – Semaforului sau oricare altă 

intersecție care să nu pună în pericol siguranța circulației;  

2. Modificarea unui sens giratoriu, prin crearea unor insule pentru protejarea bicicliștilor: ex. 

Sensul giratoriu Bd-ul C. Coposu - Constituției - H. Oberth; 

3. Crearea unor noi rampe de urcare – coborâre cu bicicleta în pasajele din zona centrală a 

orașului: de ex. pasajul Scării de lângă magazinul Dumbrava, care să permită totodată și 

coborârea și urcarea persoanelor imobilizate în cărucior cu rotile sau a mamelor cu cărucior 

pentru copii; 

4. Realizarea unei zone de calmare a traficului auto, care determină reducerea vitezei 

autovehiculelor cât și traversarea străzii de către bicicliști în siguranță: ex. pe str. Rennes 

intersecție cu strada Școala de Înot;                                                                 

5. Semnalizarea traseelor pentru pistele de biciclete și realizarea unor hărți de tip panouri 

informative care să fie montate la fiecare nod/intersecție de piste; acestea vor ajuta la orientarea 

bicicliștilor în oraș pentru deplasările în locațiile dorite, pe pistele de biciclete; 
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6. Implementarea conceptului de prioritate pentru bicicliști în zona Centrului Istoric, unde 

infrastructura străzilor nu permite creearea unor piste de biciclete, ca prima etapa Orașul de Sus. 

 

A urmat o discuție liberă în care cei prezenți au fost încurajați să răspundă la două întrebări:  

a) ce intervenții referitoare la infrastructura pentru biciclete ar fi necesare de implementat în 

Sibiu? (CE?) 

b) ce pași ar fi necesari pentru a obține rezultatele dorite? (CUM?) 

 

Participanții la grupul de lucru au făcut următoarele propuneri legate de infrastructura pentru 

deplasarea cu bicicleta: 

 

a) ce intervenții referitoare la infrastructura pentru biciclete ar fi necesare de implementat la Sibiu 

(CE?):  

 

- Montarea de bandă rezonatoare în zonele de risc crescut pentru  protecția bicicliștilor; 

- Montarea de indicatoare la intrările în oraș pe tema viitorului proiect:  SIBIU – ORAȘ BIKE-

FRIENDLY; 

- Realizarea unor borduri de acces adaptate pentru biciclete, acolo unde pista este deviată pe 

trotuar, acestea creând continuitate în deplasarea cu bicicleta; 

- Semnalizarea suplimentară pentru bicicliști la sensurile giratorii, intersecțiile importante și 

treceri de pietoni;  

- Remarcarea pistelor de biciclete astfel încât culoarea să fie mai vizibilă și să fie mai puțin 

alunecoasă în zilele ploioase; Primăria Sibiu intenționează să remarcheze pistele folosind o 

vopsea bicomponentă 

- Acordarea excepției de acces pentru bicicliști pe străzile cu sens unic (trebuie verificat dacă este 

în acord cu Codul Rutier); 

- Parcările realizate numai pe o singură parte a străzii, astfel încât să se permită realizarea de piste 

de biciclete pe cealaltă parte a drumului pe străzile cu sens unic (există deja o astfel abordare pe 

strada Oituz tronson Milea – Hipodromului); 

- Mutarea pistei de biciclete din Parcul Sub Arini de pe aleea pietonală în partea de jos a parcului; 

până atunci ar fi utilă amplasarea unei oglinzi pe pista din parcul Sub Arini în zona viaductului de 

pe strada Argeșului pe sub care trece pista de biciclete, pentru a evita posibile accidente; montare 

indicatoare care să avertizeze atât bicicliștii cât și pietoni că urmează să folosească o alee 

comună;  

- Acolo unde este posibil să se realizeze benzi de bicicletă cu două sensuri pe aceeași parte a 

carosabilului; 

- La realizarea pistelor de biciclete trebuie ținut cont de obstacolele de pe piste (de ex. guri de 

canal) și amenajarea corespunzătoare a acestora (de ex. pe calea Poplăcii, o dată cu reamenajarea 

părții carosabile au fost realizate alte tipuri de canale care nu se mai regăsesc pe pistele de 

biciclete); 

- Înființarea unui centru de închiriere biciclete în zona Parcului Sub Arini - Grădina Zoologică; 

-  Montarea de rasteluri în diferite zone ale orașului; Primăria Sibiu are în vedere montarea a altor 

4 rasteluri în zona V. Aaron si alte două în zona Stadionului Municipal sau  alte zone unde ar fi 

necesar iar asociația Tură în Natură va monta 20 de rastele în diverse părți ale orașului în 2015;  

- Realizarea unor parcări de biciclete: de ex. în zona centrală, Parcarea 90; 

- Realizarea unui spațiu tematic pentru biciclete dedicat copiilor, care să cuprindă semafoare, 

treceri de pietoni, semne de circulație etc. astfel încât aceștia să învețe cum să circule corect în 

trafic. 

 

b) ce pași ar fi necesari pentru a obține rezultatele dorite? (CUM?) 
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- Înainte de realizarea unor noi proiecte privind infrastructura, ideile cuprinse ar trebui discutate 

cu reprezentanții  Poliției Rutiere în vederea respectării Codului Rutier; 

- Întocmirea unui Protocol de Propuneri de îmbunătățire a condițiilor de deplasare cu bicicleta 

care să fie propus spre promulgare printr-un act normativ la nivel național;  

- Realizarea unei ture cu bicicleta în oraș împreuna cu reprezentanții Primăriei Sibiu și cei ai 

Poliției Rutiere pentru a depista problemele întâlnite în trafic;  

- Primăria Sibiu ar trebui să recomande firmelor amplasarea de  rasteluri de bicicletă pentru 

angajați iar centrele comerciale pot amplasa rasteluri pentru clienți; 

- Semnarea unui parteneriat între Poliția Rutieră, Inspectoratul Școlar Sibiu și ONG-uri pentru 

realizarea unui spațiu tematic pentru pregătirea elevilor pe teme rutiere. 

 

 

                          


